Särskilt yttrande
Socialnämnden 2020-03-17

§30 Budgetuppföljningar per 29 februari 2020
Vänsterpartiet anser att kommunledningen måste inse att socialnämnden måste få en tillräcklig
budget för att kunna utföra sitt uppdrag. Kostnaderna för försörjningsstöd går inte att blunda för.
Och de är kopplade stort till befolkningsökningen. Förvaltningen skriver:
“Kostnadsökningen av försörjningsstödet som kommer av befolkningsökningen har inte
fullt ut kunnat finansieras inom budget. Andelen hushåll med försörjningsstöd är i stort
oförändrat med 1,6 procent av befolkningen både 2018 och 2019. “
I nuläget så presenteras diagrammen “Antal hushåll - Försörjningsstöd” och “Medelbistånd per
månad” i budgetuppföljningen. Båda diagrammen är värdefulla men ger inte hela bilden
eftersom Haninge är en växande kommun. Vi anser därför också att förvaltningen bör
komplettera sina budgetuppföljningar med diagram för andel hushåll med försörjningsstöd.
Förvaltningen skriver också om arbetslösheten:
“Arbetslösheten i Haninge har ökat under 2019 och nu högre i jämförelse inom länet och
riket. Sysselsättningsgraden är dock god men med hög arbetslöshet blir det en
konsekvens med ökande att fler personer och hushåll hamnar i försörjningssvårigheter.”
Därför ser vi att det behövs ordentliga insatser att få människor i arbete. En sak som lyfts upp är
bristyrkesutbildning med SFI. I Haninge har vi Svenska för hantverkare (SFH) men personalen
har fått höra att SFH ska fasas ut pga för tajt budgetram. Det är dumsnålt att dra ner på sådan
verksamhet då sådana insatser kan minska kostnaden för förvaltningen i form av lägre
kostnader för försörjningsstöd samtidigt som skatteintäkterna ökar. Och för den enskilda
människan så är det värdefullt att kunna stå på egna ben och inte behöva förlita sig på
försörjningsstöd.
Vänsterpartiet vill återigen lyfta behovet av fler billiga hyresrätter inom kommunen. Haninge
Bostäder måste utöka sitt bestånd. På så sätt kan kostnaderna för boende inom

socialförvaltningen sjunka. Om Haninge Bostäder också kan se till att bygga billigare hyresrätter
så påverkar det hyresnivån för privata aktörer.
Gällande antal hyresrätter i allmännyttan per 1000 invånare så ligger Haninge i botten med 21
hyresrätter per 1000 invånare år 2017. Se följande diagram från Kolada:

När det gäller hyresrätter totalt sett (inklusive privata hyresrätter) så är det också en bra bit
under rikssnittet med 120 bostäder med hyresrätter per 1000 invånare år 2018.

Hyran i allmännyttan är också högre än rikssnittet med 1124 kr/kvm:

Förvaltningen har vid upprepade tillfällen lyft frågan om bostadssituationen men det gör inte
tillräckligt från kommunledningen. Det måste komma till fler billiga hyresrätter i Haninge och
Haninge Bostäder måste vara en drivande kraft i det.
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